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Գործարար համագործակցության առաջարկներ և հարցումներ 

Հայաստանյան ՓՄՁ-ների միջազգային գործարարության զարգացման և արտասահմանյան 

գործընկերների հետ կապեր հաստատելու նպատակով ՁԵՑ Հայաստանը ուշադրությանն է 

ներկայացնում գործարար համագործակցության հետևյալ առաջարկները. 

Սննդի  վերամշակում 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 
 

Մարինացված մթերքներ արտադրող իսրայելական ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտոր 

գործընկերներ, առևտրային գործակալներ և արտադրական գործընկերներ 

Իսրայելական ընկերությունը, որը բավականին մասնագիտացած է ձիթապտղի և թթու 

բանջարեղենի արտադրության մեջ, համագործակցության համար փնտրում է գործակալներ, 

ներկայացուցիչներ, դիստրիբյուտորներ և այլ գործընկերներ: Շուկայական առավելություններից 

են՝ արագ, արդյունավետ և բարձրորակ արտադրանքը, փաթեթավորումը, բնական, էկոլոգիապես 

մաքուր սննդի բաղադրիչները: Ընկերությունը համագործակցություն է որոնում առևտրային 

գործակալության, տարածման ծառայությունների և արտադրական համաձայնագրի 

շրջանակներում: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dda92124-ddf2-4eae-a62d-c712aad943f1   

Ծածկագիր. BOIL20200701002 

Չիլի սոուսներ արտադրող սլովենական ընկերությունը փնտրում է գործակալներ և 

դիստրիբյուտորներ: 

Սլովենական ընկերությունը մասնագիտացած է պղպեղից պատրաստված հազվագյուտ կծու 

սոուսի արտադրության մեջ: Ընկերությունը փնտրում է գործակալներ և դիստրիբյուտորներ՝ իր 

արտադրանքի վաճառքն ընդլայնելու համար: 

mailto:info@eenarmenia.am
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/77272e78-bb22-4233-880c-7c379a7014d9    

Ծածկագիր. BOLT20200401001 

 

Արևածաղկի յուղի, կետչուպի և այլ արտադրանքի ոլորտում գործող ուկրաինական ընկերությունը 

փնտրում է դիստրիբյուտորներ՝ իր արտադրանքն արտասահմանում վաճառելու նպատակով 

Ուկրաինական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է արևածաղկի յուղի, կետչուպի, մայոնեզի, 

սալիկների, տոմատի մածուկի, հյութերի և այլնի արտադրության մեջ, միջազգային շուկաներում 

փնտրում է դիստրիբյուտորներ իր արտադրանքի համար: Ընկերության արևածաղկի յուղը 

պրեմիում դասի յուղ է ուկրաինական բույրով, որը պատրաստված է միայն ուկրաինական 

արևածաղկի լավագույն սորտերից: Տեսականին բաղկացած է զտված արևածաղկի յուղից և ունի 

բոված աղացած սերմերի ավանդական համ: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5e62761b-d3fa-415e-a6b1-23e51cd7d219  

Ծածկագիր. BOUA20200624003 

Պրեմիում դասի պահածոյացված մսամթերքի լեհական արտադրողը փնտրում է գործակալներ և 

դիստրիբյուտորներ 

Սննդի արդյունաբերության ոլորտում գործող լեհական ընկերությունը մասնագիտացած է 

պահածոյացված մսամթերքի արտադրության մեջ: Միայն մանրակրկիտ ընտրված, լաբորատոր 

փորձարկված (թռչնամիսը, խոզի միսը, տավարի միսը) հումքն է օգտագործվում պրեմիում  դասի 

երշիկեղենի, միջուկների, պաշտետների և այլնի պատրաստման համար: Արտադրության 

եղանակները պահպանում են մսի և բնական հավելանյութերի կառուցվածքը, համը, բույրը և 

սննդային արժեքները: Ընկերությունը հետաքրքրված է գործընկերությամբ՝ առևտրային 

գործակալության կամ տարածման ծառայությունների մատուցման պայմանագրի շրջանակներում: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3561fc35-f27c-44f1-b2a7-c591407c2e1f     

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/77272e78-bb22-4233-880c-7c379a7014d9
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5e62761b-d3fa-415e-a6b1-23e51cd7d219
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3561fc35-f27c-44f1-b2a7-c591407c2e1f
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Ծածկագիր. BOPL20200805002 

Գյուղատնտեսական արտադրանքի վերամշակման ոլորտում մասնագիտացված ուկրաինական 

ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտոր 

Գյուղատնտեսական արտադրանքի ոլորտում գործող ուկրաինական ընկերությունը, որն 

արտադրում է հացահատիկային կուլտուրաներ, շիլաներ, վարսակաձավար, փաթիլներ, 

դասական մանրեցման և մամլված ալյուր, կենդանիների կերեր, ցանկանում է ընդլայնել դրանց 

մատակարարումների աշխարհագրությունը և, հետևաբար, ցանկանում է երկարատև տարածման 

ծառայությունների համաձայնագիր կնքել հնարավոր գործընկերների հետ։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1bc6f700-ef01-4039-948d-316de895103d    

Ծածկագիր. BOUA20200702007 

Գերմանական ընկերությունը, որն արտադրում է չիփսեր և նախուտեստներ, փնտրում է 

տարածման ծառայության և առևտրային գործակալության համաձայնագեր 

Սննդամթերքի, մասնավորապես՝ խորտիկների արտադրությամբ զբաղվող գերմանական 

ընկերությունը փնտրում է առևտրային գործակալության կամ տարածման ծառայությունների 

համաձայնագիր:Ընկերության արտադրանքի տեսականին ներառում է. նախուտեստներ, 

ինչպիսիք են՝ կարտոֆիլի և եգիպտացորենի խորտիկները, գետնանուշը, ընկույզը և կարտոֆիլի 

չիփսը: Ընկերությունը մշտապես զարգացնում է նորարարական խորտիկների ստեղծումը՝ ոչ 

միայն հետևելով առավել գայթակղիչ միտումներին, այլ հենց ինքն է հանդիսանում տենդենց 

թելադրող։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/020a3eb6-e6b8-4b9e-83bb-ff91dfcc683e  

 

Ծածկագիր. BODE20200608003 

 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

 
Խորվաթական ընկերությունը, որը տարածում է բնական արտադրատեսակները և սուպեր 

սննդամթերքները, փնտրում է օրգանական սննդամթերքի արտադրողներ՝ տարածման 

ծառայությունների համաձայնագրի ներքո համագործակցելու նպատակով 

Խորվաթական սկսնակ ընկերությունը, որը մասնագիտացած է ֆիտոթերապիայի 

խորհրդատվության, բնական արտադրանքի արտադրության և տարածման ոլորտում, փնտրում է 

օրգանական սուպերսննդի արտադրողներ, որոնք ցանկանում են մուտք գործել խորվաթական 

շուկա: Ընկերությունը ցանկանում է համագործակցել տարածման ծառայությունների 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1bc6f700-ef01-4039-948d-316de895103d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/020a3eb6-e6b8-4b9e-83bb-ff91dfcc683e
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համաձայնագրի ներքո։ 

Ծածկագիր. BRHR20200803001 

Օրգանական շների կերի լիտվական արտադրողը փնտրում է օդով չորացրած միս, բանջարեղեն և 

մրգեր արտադրողների, որպեսզի աշխատեն արտադրական համաձայնագրերի ներքո 

Լիտվական ընկերությունն արտադրում է շների օրգանական սնունդ: Ընկերությունը փնտրում է 

օդով չորացրած միս արտադրողներ՝ ճագար, ձուկ (կոդ, սկումբրիա, մանրաձուկ, սաղմոն), որսի 

միս (փասիան, բադեր): Ընկերությունը նաև փնտրում է օդով չորացրած բանջարեղենի և մրգերի 

մատակարարներ: Ընկերությունը կցանկանա աշխատել արտադրական համաձայնագրերի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/47dc0973-81e1-4896-812e-4abee5af0b87  

Ծածկագիր. BRLT20190809001 

Տեքստիլ արտադրություն 

 

 

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

mailto:info@eenarmenia.am
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Մոլդովական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է բարձրորակ տեքստիլ արտադրանքի 

ոլորտում, առաջարկում է հանդես գալ որպես ենթակապալառու տեքստիլ արդյունաբերության 

ընկերությունների համար 

Մոլդովական ընկերությունը, որը կենտրոնացած է բարձրորակ տեքստիլ արտադրանքի վրա, 

փնտրում է նոր գործընկերներ՝ որպես ենթակապալառու հանդես գալու համար: Ընկերությունը 

ցանկանում է տրամադրել կարի, պատրաստման և փաթեթավորման ծառայություններ. այն 

արտադրում է նորաձևության հագուստ տղամարդկանց և կանանց համար, ներքնազգեստ և 

լողազգեստ: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4c8c52f5-eb38-41e2-a0e8-049bb8633793  

Ծածկագիր. BOMD20200603001 

 

Պերուական ընկերությունը, որը մասնագիտացված է հագուստի արտադրության և իրացման 

ոլորտում, փնտրում է դիստրիբյուտորներ Եվրոպայում 

Պերուական ընկերությունը, որը մասնագիտացված է հագուստի արտադրության և վաճառքի 

ոլորտում, փնտրում է եվրոպական դիստրիբյուտոր պերուական մանրաթելերով հագուստի 

տարածման համար: Ընկերությունը միշտ նորովի մոտեցումներ է ցուցաբերում հաճախորդների 

պահանջները բավարարելու համար։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fb2b6d02-9f22-40b5-afc1-5c1dfc58ad32  

Ծածկագիր. BOPE20190607001 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4c8c52f5-eb38-41e2-a0e8-049bb8633793
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fb2b6d02-9f22-40b5-afc1-5c1dfc58ad32
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Նորաձև և սպորտային հագուստ արտադրող իտալական ընկերությունը փնտրում է արտադրական 

պայմանագրեր 

Հագուստի և հանդերձանքի իտալական ընկերությունն արտադրում է սպորտային հագուստ, 

դասական և կորպորատիվ հագուստ, աշխատանքային հագուստի և նորաձևության հագուստի հետ 

առնչվող հարմարեցված արտադրանք: Ընկերությունը նախագծում, պատրաստում և 

հարմարեցնում է յուրաքանչյուր հաճախորդի պահանջներին: Ընկերությունը շահագրգռված է 

միջազգային հաճախորդների հետ արտադրական պայմանագրերի ներքո համագործակցելու 

նպատակով` տեքստիլ արդյունաբերության ոլորտում իրենց բիզնեսն ընդլայնելու նպատակով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/709277ba-8dd1-47be-b290-32184cb53780   

Ծածկագիր. BOIT20200617001 

 

Ռոմա/գնչուական դիզայնի և նորաձևության ապրանքանիշը Հունգարիայից փնտրում է 

դիստրիբյուտոր գործընկերներ Եվրոպայում (գործակալներ, ցուցասրահներ և դիստրիբյուտորներ) 

Հունգարիայի հաջողված սոցիալական ձեռնարկությունը, որն արտադրում է կանանց յուրօրինակ 

հագուստ և ձեռագործ զարդեր, գործընկերներ է փնտրում եվրոպական գործակալների հետ, որոնք 

լավ կապեր ունեն գործակալների, ցուցասրահների, կոնցեպտային խանութների հետ: 

Նորաձևության ապրանքանիշն առաջարկում է հագուստի, պայուսակների, աքսեսուարների լայն 

տեսականի, որոնք պատրաստված են գնչու կանանց կողմից և ոգեշնչված են գնչուական 

ավանդական մոտիվներով: Ընկերությունը Հունգարիայում ունի կայացած հաճախորդների բազա և 

վաճառքի ուղիներ  և ցանկանում է շուկայում ընդլայնել իր ներկայությունը: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5f7871ea-43cd-450d-bf7c-430add5f3b48  

Ծածկագիր. BOHU20181203001 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/709277ba-8dd1-47be-b290-32184cb53780
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5f7871ea-43cd-450d-bf7c-430add5f3b48
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Աֆրիկյան տեքստիլի մոտիվներից ոգեշնչված բելգիական պայուսակներ արտադրող 

ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

 

Բելգիական ընկերությունը նախագծում և արտադրում է նորաձևության պարագաներ, 

մասնավորապես՝ պայուսակներ, որոնք ներշնչված են աֆրիկյան ոճով: Օգտագործվող նյութերը 

գործվածքներ և կաշի են, որոնք պատրաստված են Եվրոպայում:Ընկերությունը փնտրում է 

նորաձևության պարագաների դիստրիբյուտորներ, մասնավորապես՝ ճանապարհորդության և 

զբոսաշրջության նվերների ոլորտից: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/41673682-c1d1-4238-ba9e-3d761082d16d  

Ծածկագիր. BOBE20190806001 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/41673682-c1d1-4238-ba9e-3d761082d16d
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Կանանց վերնազգեստ արտադրող ուկրաինական արտադրողը փնտրում է դիստրիբյուտորներ, 

առևտրային գործակալներ և առաջարկում է արտադրական պայմանագրեր 

 

Ուկրաինական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է կանանց վերնազգեստի արտադրության 

ոլորտում, փնտրում է դիստրիբյուտորներ և գործակալներ: Ընկերությունն ունի տարբեր մոդելների 

լայն տեսականի, նախնական պատվերի համակարգ, արագ պատվերի մշակում և ժամանակին 

առաքում: Ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ և առևտրային գործակալներ՝ իր շուկայի 

արտասահմանման մասնաբաժինը մեծացնելու համար: Այն նաև առաջարկում է արտադրական 

պայմանագիր՝ գործընկերների կողմից պահանջվող նմուշները ներկայացնելու համար: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a5060487-e475-43dd-a3b9-66f04ab493ea  

Ծածկագիր. BOUA20200605005 
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Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Հոլանդական նորաձևության բրենդը որոնում է գործվածքների և կաշվի մատակարարներ, որոնք 

կարող են մատակարարել փոքր քանակությամբ 

Հոլանդական նորաձևության ընկերությունն առաջարկում է կանանց բացառիկ հագուստ: 

Հոլանդական ընկերությունը նախագծում, արտադրում և վաճառում է կանանց բացառիկ հագուստ 

փոքր քանակով: Այն որոնում է գործվածքների և կաշվի մատակարարներ, որոնք կարող են 

մատակարարել դենիմ (ջինսային կտոր), բուրդ, կաշվե և մետաքսե գործվածքներ փոքր 

քանակությամբ ՝ մատակարարման համաձայնագրի շրջանակներում: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3783a78d-05a9-40c5-9c09-e46abc8e240f  

Ծածկագիր. BRNL20200622001 

Գերմանական ՓՄՁ-ն արտադրական գործընկեր է փնտրում ՝ բնական նյութերից պատրաստված 

հյուրանոցային ամուր հողաթափերի համար 

Զրոյական թափոններով սպա հարմարությունների գերմանական արտադրողներից մեկը մշակել 

և վերամշակելի է կոմպոստացվող բազմաշերտ սպա հողաթափեր, որոնք պատրաստված են 

բնական մանրաթելերից: ՓՄՁ-ն արդյունաբերական գործընկեր է փնտրում հյուրանոցային 

հողաթափերի արտադրության համար, որոնք կարող են առաջարկել տարբեր տեխնոլոգիաներ՝ 

վերջնական հաճախորդի համար հողաթափեր պատրաստելու և հարմարեցնելու համար: 

Համագործակցությունը կարող է լինել արտադրական կամ ենթապայմանագրային 

համաձայնագրերի ներքո: 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3783a78d-05a9-40c5-9c09-e46abc8e240f
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4303085b-56e0-4118-b5c9-45b90664707c  

 Ծածկագիր. BRDE20200723001 

Շինարարություն 

 

 

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Ստվարաթղթե փաթեթավորման թափոններից շինանյութեր արտադրող սլովակյան 

ընկերությունը փնտրում է տարածման ծառայությունների համաձայնագրեր  

Սլովակյան ընտանեկան ընկերությունը ունի ավելի քան 25 տարվա փորձ վերամշակման 

բիզնեսում․ այն տարբեր բնույթի շինանյութեր արտադրելու համար օգտագործում է  թափոններ: 

Մասնավորապես, ընկերությունը ստվարաթղթե փաթեթավորման թափոնները վերածում է իր 

վերջնական արտադրանքին, որը հանդիսանում է շինանյութ: Ընկերությունը փնտրում է 

տարածման նոր ուղիներ ԵՄ երկրներում՝ տարածման ծառայություններ համաձայնագրերի ներքո 

համագործակցելու նպատակով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4303085b-56e0-4118-b5c9-45b90664707c   

Ծածկագիր.  BOSK20200721001 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4303085b-56e0-4118-b5c9-45b90664707c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4303085b-56e0-4118-b5c9-45b90664707c
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Լիտվական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է թեթև կմախքով պողպատե հավաքովի 

մոդուլային տների և այլ շենքերի նախագծման և արտադրության ոլորտում, փնտրում է առևտրի 

միջնորդներ և առաջարկում է արտադրական ծառայություններ: 

 

Լիտվական շինարարական ընկերությունը մասնագիտացած է դիզայնի, արտադրության, թեթև 

կմախքով պողպատե հավաքովի մոդուլային տների և այլ  շենքերի նախագծման, արտադրության, 

շինարարության, պահեստների, ֆերմաների, բաղնիքների և այլնի նախագծման, արտադրության, 

շինարարության ոլորտում: Դրանից բացի, ՓՄՁ-ն իր ծառայություններն է մատուցում 

արտադրական համաձայնագրի և ենթապայմանագրերի ներքո: 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f7a5e6d5-71bd-4b74-8cfc-3704fb0e69f1  

Ծածկագիր.  BOLT20200622001 

 

Իսրայելական ընկերությունը, որն արտադրում է բարձրորակ պլաստիկ նյութեր և բաղադրիչների 

լայն տեսականի շինարարության, կառուցապատման, փաթեթավորման, հերմետիկության և 

ենթակառուցվածքների արդյունաբերության ոլորտների համար, փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Իսրայելական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է բարձր ստանդարտներով արված պլաստիկ 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f7a5e6d5-71bd-4b74-8cfc-3704fb0e69f1
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նյութերի և բաղադրիչների լայն տեսականու արտադրութան ոլորտում, որոնք կիրառվում են 

շինարարության, կառուցապատման, փաթեթավորման, հերմետիկության և 

ենթակառուցվածքների արդյունաբերության ոլորտներում, փնտրում է դիստրիբյուտորներ՝ 

տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո։ Ընկերության առավելություններից է 

նաև տարբեր տեսակի պլաստիկե բաղադրիչներ արտադրելու ունակությունը և 

հնարավորությունը՝ յուրաքանչյուր հաճախորդի պահանջով պատվերով արված ապրանքների 

պատրաստումը: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8e1496f2-ff7b-480a-86dc-526642602fde    

Ծածկագիր.  BOIL20200803001 

 

Գերմանական ընկերությունը, որն ակտիվ գործունեություն է ծավալում բնական քարերի 

վաճառքի և վերամշակման ոլորտում, փնտրում է գնորդ իր ընկերության համար 

Վաճառվում է գերմանական ավանդական ձեռնարկություն, որն ավելի քան 100 տարի ակտիվ 

գործունեություն է ծավալում գրանիտի, մարմարի, կերամիկայի և ավազաքարի նման քարերի 

մշակման և հարդարման գործում: Սեփականատերերը փնտրում են ձեռնարկատիրական ոգով 

հետաքրքրված գնորդներ, ովքեր հետաքրքրված են իրենց ընկերությունը գնել ձեռքբերման 

պայմանագրի շրջանակներում՝ շարունակելով համալրել հաճախորդների բազան 

համապատասխան ապրանքներով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8789d349-433f-412e-b880-435ac7dea086  

 Ծածկագիր.   BODE20190507001 

mailto:info@eenarmenia.am
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Բուլղարական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է մետաղամշակման ոլորտում, փնտրում է 

ենթապայմանագրային համաձայնագրեր 

Բուլղարական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է մետաղամշակման արդյունաբերության 

ոլորտում. թիթեղի պողպատե մեխանիկական վերամշակում, կտրում, ճկում, ձևավորում, CNC 

դակիչով կտրում, CNC պլազմային կտրում, զոդում, մետաղական արտադրանքի փոշի 

ծածկույթների, ինչպես նաև ծրագրային ապահովման ձևավորման արդյունաբերական 

ծառայությունների ոլորտում, փնտրում է եվրոպական գործընկերներ՝ ենթապայմանագրային կամ 

արտադրական համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fbef6d9e-0990-452f-aecb-2c29b4e9e6a3  

Ծածկագիր.  BOBG20200731002 

 

Ընկերությունը համատեղ ձեռնարկության համաձայնագրի ներքո փնտրում է երկարատև 

համագործակցություն 

Ընկերությունը Բոսնիա և Հերցեգովինայից փայտի առաջնային և վերջնական մշակման 

ընկերություն է: Այն ունի գերժամանակակից  տեխնոլոգիա և ունի արտադրանքի լայն տեսականի՝ 

պասիվ տներ, քոթեջներ, այգիների տաղավարներ և պարտեզի կահույքի, զանգվածային ամուր 

փայտե տախտակներ, լամինացված կառուցվածքներ և այլ ապրանքներ: Ընկերությունը 

շահագրգռված է համատեղ ձեռնարկության համաձայնագրով երկարաժամկետ 

համագործակցությամբ: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a47a87ac-fba2-4861-bf7b-00f4fb240c8b  

 Ծածկագիր.  BOBA20200609001 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fbef6d9e-0990-452f-aecb-2c29b4e9e6a3
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a47a87ac-fba2-4861-bf7b-00f4fb240c8b
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Գործարար համագործակցության հարցումներ 

 

Մոլդովական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է շինարարության ոլորտում, փնտրում է 

հումքի մատակարներ: 

Շինարարական արդյունաբերության ոլորտում գործող մոլդովական ընկերությունը ցանկանում է 

գտնել առևտրային գործընկերներ՝ հումքի մատակարարներ և արտադրողներ, մասնավորապես. 

• գլանաձև ցինկապատ պողպատ, հաստությունը՝ 0,3 մմ, 0,35 մմ, 0,45 մմ., 0,6 մմ; 

• գլանաձև պողպատ, հաստությունը՝ 0,3 մմ, 0,35 մմ, 0,45 մմ., 0,6 մմ; 

• մետաղալարեր, տրամագիծը՝ 5,5 մմ; 

• աքսեսուարներ ցանկապատերի համակարգերի համար (դռների համակարգերի ձուլիչներ, 

ծխնիներ, դեկորատիվ տարրեր): 

Ընկերությունը շահագրգիռ է աշխատել մատակարարման  համաձայնագրի ներքո: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/02f07dc7-f358-4168-a9d8-ed588fb713f5   

 

  Ծածկագիր.  BRMD20200721001 

 

Թուրքական ինժեներական և առևտրային ընկերությունը փնտրում է տարածման 

համագործակցության համաձայնագրեր 3D տպագրական/սկանավորման համակարգերի և 

ծովային սարքավորումների արտադրողների և մատակարարների հետ 

Իզմիրում տեղակայված թուրքական ընկերությունը փնտրում է նոր գործընկերներ՝ իր բիզնեսում 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/02f07dc7-f358-4168-a9d8-ed588fb713f5


Enterprise Europe Network  Armenia, 

Address: 5a M. Mkrtchyan St., Yerevan 0010, Armenia 

Tel.: (+374 12) 54 16 48, 56 37 14  info@eenarmenia.am;  http://eenarmenia.am/ 

17 

 
 

R&D 

 

 

 

H2020-EIC-FTI: Հունգարական ՓՄՁ-ն փնտրում է արտադրական/առևտրային ընկերություն, որը 

գործում է լաբորատոր սարքավորումների կամ բժշկական սարքավորումների ոլորտում և 

բարձրակարգ գիտական հետազոտական խումբ՝ արտաբջջային վեզիկուլների 

ուսումնասիրության ոլորտում գերազանց  գիտական առաջադիմությամբ: 

Հունգարիայի կենսատեխնոլոգիական R&D ընկերությունը մշակում է նոր պլատֆորմ` 

կենսահեղուկներից արտաբջջային վեզիկուլների մեկուսացման համար։ Սարքավորումը 

հնարավորություն է տալիս բարձրորակ, մասշտաբային և ծախսարդյունավետ ձևով  մեկուսացում՝ 

ցանկացած բիոհեղուկից։ Ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ H2020 EIC-FTI-ի ներքո 

հարթակ մշակելու և պատրաստի սարքավորում շուկայահանելու համար։Անհրաժեշտ 

գործընկերներն են՝ 1) արտադրական ընկերություն, որը շուկայում կայացած է և ունի տարածման 

ցանց, (2) համալսարանական հետազոտական խումբ՝ արտաբջջային վեզիկուլների 

հետազոտական փորձով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/26212f1b-e141-4bf5-a869-fcc8b7782656  

Ծածկագիր. RDDE20200407001 

գործընկերներին աջակցելու համար: Ընկերությունը ակտիվ գործունեություն է ծավալում ինչպես 

ճարտարագիտության ոլորտում, այնպես էլ արտաքին առևտրային գործունեության մեջ: 

Ընկերությունը ներկայումս փնտրում է գեղարվեստական և պատմական վերականգնման 

լուծումներ: Ընկերությունը նաև հետաքրքրված է ծովային հատվածի արևային վահանակներով և 

էներգիայի վերամշակման համակարգերով: Այն առաջարկում է առևտրային գործակալության և 

տարածման  ծառայություննեի համաձայնագիր: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/394ae50e-2a4b-472b-af05-3ce7a7e67361    

 Ծածկագիր.  BRTR20200723001 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/26212f1b-e141-4bf5-a869-fcc8b7782656
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/394ae50e-2a4b-472b-af05-3ce7a7e67361
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Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ  

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Սլովակիայից ՏՏ ընկերությունը, որը մասնագիտացած է համակարգչային ծրագրային լուծումների 

յուրացման և զարգացման ոլորտում՝ շնորհիվ բեկումնային տեխնոլոգիաների, իր 

ծառայություններն է առաջարկում աութսորսինգի կամ լիցենզիոն համաձայնագրի ներքո: 

 Ընկերությունը Սլովակիայից, որը  մասնագիտացած է ՏՏ տեխնոլոգիաների, բջջային և վեբ 

ծրագրերի ոլորտում, նաև մասնագիտացված է վիրտուալ զրուցակցի զարգացման, վիրտուալ և 

լրացված իրականության ոլորտում՝ գործող մեկ պատուհանի սկզբունքով,  հարմարեցված թվային 

արտադրանքի նախագծման և զարգացման վրա: Ընկերությունը փնտրում է ԵՄ-ում 

աութսորսինգի կամ լիցենզիոն պայմանագրերի ներքո ծրագրային լուծումների կարիք ունեցող 

ընկերություններ: Ընկերությունը գործընկերներ է փնտրում սկսնակ ընկերություններից մինչև մեծ 

ընկերությունների հետ, որոնք մտածում են հարմարեցված ՏՏ արտադրանք ստեղծելու մասին: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e0d8676f-3e8e-4165-8c4b-1eefc75e29cc  

Ծածկագիր. BOSK20190213001 

Python & Blockchain մշակողների կողմից պատրաստված անհատական ծրագրային ապահովմամբ 

զբաղվող ընկերությունը գործընկերներ է փնտրում աութսորսինգի կամ ենթապայմանագրային 

համաձայնագրի շրջանակներում: 

Լեհական ՓՄՁ-ն ծրագրային ապահովման ոլորտում գործող ընկերություն է, որը բաղկացած է 

Python-ի և blockchain-ի փորձագետներից: Ընկերությունը կենտրոնացած է՝ DevOps-ի, 

խորհրդատվության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների աութսորսինգի վրա՝ ապահովելով 

լավագույն ծառայությունները և աջակցությունը հաճախորդներին: Ընկերությունը շահագրգռված է 

գտնել երկարաժամկետ գործընկերներ՝ ենթապայմանագրային կամ աութսորսինգային 

համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով։     

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d5e093f7-9083-4140-ac4c-fc09eeb1041e  

Ծածկագիր. BOPL20190708002 

mailto:info@eenarmenia.am
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e0d8676f-3e8e-4165-8c4b-1eefc75e29cc
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d5e093f7-9083-4140-ac4c-fc09eeb1041e


Enterprise Europe Network  Armenia, 

Address: 5a M. Mkrtchyan St., Yerevan 0010, Armenia 

Tel.: (+374 12) 54 16 48, 56 37 14  info@eenarmenia.am;  http://eenarmenia.am/ 

19 

 
 

Բելգիական ՓՄՁ-ն փնտրում է դիստրիբյուտորներ Եվրոպայում և ամբողջ աշխարհում տվյալների 

հավաքագրման և ռիսկերի քարտեզագրման ծրագրային փաթեթի համար՝ առևտրային 

գործակալության կամ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո 

համագործակցելու նպատակով: 

Բելգիայի ծրագրային ապահովման ոլորտում գործող ընկերությունը ստեղծում է ավելացված 

արժեքով վերավաճառողների ցանց: Առաջարկվող ծրագրային փաթեթը քարտեզագրում է 

միջատների և այլ վնասատուների տարածումը, որոնք փոխանցում են հիվանդություններ կամ 

առաջացնում են անհանգստություն: Այն կարող է կիրառվել տարբեր տիրույթներում (հանրային և 

կենդանիների առողջություն, շրջակա միջավայր և կենսաբազմազանություն, 

գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն կամ քաղաքային բնապահպանություն): 

Ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ, որոնք աշխատում են պետական ինստիտուտների, 

գիտնականների կամ արդյունաբերությունների հետ՝ առևտրային գործակալության կամ 

տարածման ծառայությունների ներքո համաձայնագիր կնքելու նպատակով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9706916e-063b-4689-98e7-408e3908e178   

Ծածկագիր. BOBE20200618001 

 

 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

Ռումինական վեբ ծրագրավորման ոլորտում գործող ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ՝ 

աութսորսինգային համաձայնագրի ներքո համագործակցելու նպատակով 

Ռումինական ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ, որոնք մասնագիտացած են վեբ. 

մշակման և ծրագրերի ապահովման, վեբ. դիզայնի, կրեատիվ մարքեթինգի, էլ.փոստի 

շուկայավարման արշավների, Facebook և LinkedIn գովազդային արշավների, սոցիալական 

մեդիայի շուկայավարման և որոնման համակարգի օպտիմիզացիայի ոլորտներում՝ 

աութսորսինգային համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2c4c1604-b919-4855-a2e0-dd57594fbcf7  

  Ծածկագիր. BRRO20200617001 

Կոսմետիկա 
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Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

 
Բնական, օրգանական, էկոլոգիապես մաքուր կոսմետիկայի և հարդարման այլ 

պատրաստուկների լեհական արտադրողը  փնտրում է դիստրիբյուտորներ 

Գեղեցկության արդյունաբերության ոլորտից լեհական ընկերությունը մասնագիտացած է 

կոսմետիկայի և զուգարանի այլ պատրաստուկների արտադրության մեջ: Դեմքի, մարմնի և 

մազերի խնամքի միջոցները պատրաստված են միայն բնական, խնամքով ընտրված և 

սերտիֆիկացված, օրգանական բաղադրիչներից և փաթեթավորվում են վերամշակելի կամ 

կենսազերծվող նյութերով: Այն առաջարկում է համագործակցություն տարածման 

ծառայությունների համաձայնագրի շրջանակներում օծանելիքների, դեղերի վաճառքով 

զբաղվող խանութներին  և ցանցերին: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0e79dda3-cbce-4106-b757-dad7d8c6c520  

  Ծածկագիր. BOPL20190726002 

Գարեջրի խմորիչներով ֆերմենտացված անհրաժեշտ հանքանյութերից կոսմետիկա 

արտադրող ռումինական  ընկերությունը փնտրում է դիստրիբյուտորներ և առևտրային 

գործակալներ 

Ռումինական նորաստեղծ ընկերությունն արտադրում է կոսմետիկ արտադրանք՝ հիմնվելով 

տնային պայմաններում մշակված բանաձևերի վրա, օգտագործելով բնական 

հանքանյութերին խառնված բնական բուսական քաղվածքներ, որոնք ֆերմենտացված են 

գարեջրի խմորիչով: Կոսմետիկ արտադրանքի օգտակար ազդեցությունները փորձարկվել են 

ակնեով, սեբորեայով և ալերգիկ դերմատիտով մաշկի վրա: Ընկերությունը միջազգային 

գործընկերներ է  փնտրում՝  տարածման ծառայություններ և/կամ առևտրային 

գործակալության համաձայնագրեր կնքելու նպատակով: 
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/96f26834-20d5-43c7-8f39-cf8e3fc00399  

 

 Ծածկագիր. BORO20200622001 
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Տղամարդկանց համար նախատեսված պրեմիում դասի չեխական կոսմետիկայի 

ապրանքանիշը փնտրում է նոր դիստրիբյուտորներ և գործակալներ 

Այս չեխական ընկերությունը տղամարդկանց համար նախատեսված բնական կոսմետիկայի 

արտադրող է, ներառյալ մորուքի խնամքի միջոցներ, սափրվելու միջոցներ, մաշկի խնամքի 

կամ մազերի ստիլիզացման արտադրանք: Ընկերությունը փնտրում է նոր բիզնես 

գործընկերներ, ովքեր ապրանքները կվաճառեն առևտրային գործակալության կամ 

տարածման ծառայությունների համաձայնագերի ներքո: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cff9a9f1-964e-49c0-a334-e7fa18675e12  

  Ծածկագիր. BOCZ20200709001 
 

Առողջապահություն 

  

 

                               

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

Իտալական ընկերությունը փնտրում է տարածման գործընկերներ՝ բարձրորակ առողջարար 

սննդային հավելումների, դերմոկոսմետիկայի և բժշկական սարքավորումների համար 

Իտալական կենսաքիմիական և դեղագործական ընկերությունը, որը մասնագիտացած է 

առաջատար սննդային և մաշկի համար նախատեսած արտադրանքի մշակման, արտադրության և 

շուկայավարման ոլորտում, որոնք կենտրոնացած են տարբեր ապրանքային գծերի վրա 

(ֆլեբոլոգիա, գինեկոլոգիա, լիմֆոլոգիա, ընդհանուր բժշկություն, օրթոպեդիա, ուրոլոգիա, մաշկի 

մաքրող միջոցներ), փնտրում է արտասահմանյան գործընկերներ, որոնք հետաքրքրված են 

տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո համագործակցությամբ ։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0c296893-57b6-44b8-bd30-472a1bac4877  

Ծածկագիր. BOIT20200715001 

Հունգարական բժշկական գործիքներ արտադրողը ցանկանում է համագործակցել առևտրային 
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գործակալության և տարածման ծառայությունների համաձայնագրի շրջանակներում 

Հունգարական ՓՄՁ-ն, որը մասնագիտացած է մարդու և կենդանիների համար բժշկական, 

վիրաբուժական և ատամնաբուժական գործիքների պատրաստման և վաճառքի ոլորտում, 

փնտրում է գործակալներ և դիստրիբյուտորներ՝ առևտրային գործակալության և տարածման 

ծառայությունների համաձայնագրի ներքո համագործակցելու նպատակով: 

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e191b836-1467-4650-822f-a40f1c42bb1e  

  Ծածկագիր. BOHU20200612003 

 

Հիվանդանոցների համար խելացի անկողնային քարտերի համակարգի համար լուծում 

առաջարկող չինական ընկերությունը փնտրում է եվրոպական գործընկերներ՝ տարածման 

ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով 

Չինական ընկերությունը մշակում և արտադրում է էկրաններ և ներկառուցված ինտելեկտուալ 

R&D ծրագրային լուծումներ։ Ի դեպ, այն մշակել է մի տեսակ խելացի անկողնային քարտային 

համակարգի լուծում, որը կարող է օգտագործվել հիվանդանոցներում ՝ բժիշկների, բուժքույրերի, 

հիվանդների և ընտանիքների միջև տեղեկատվության փոխանակման համար: Այժմ ընկերությունը 

փնտրում է  եվրոպական դիստրիբյուտորներ՝ իր արտադրանքի եվրոպական շուկան 

ուսումնասիրելու նպատակով: Ընկերությունը պատրաստ է համագործակցել տարածման 

ծառայությունների համաձայնագրի ներքո: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6ecc7372-0004-4347-bf5e-4f9a57c4f9a7  

  Ծածկագիր. BOCN20200709001 

 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 
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Բժշկական սարքերի և նյութերի ռուսաստանյան դիստրիբյուտորը փնտրում է էնդոպրոստեզիզ 

տեխնոլոգիաների մատակարարներ 

Ռուսական ընկերությունը տարածում է տարբեր բժշկական սարքավորումներ և նյութեր 

առաջատար ռուս արտադրողների կողմից: Ընկերությունը փնտրում է էնդոպրոստետիկ 

տեխնոլոգիաների մատակարարներ և ծնկների ու ազդրի էնդոպրոստեզիզ արտադրանքներ 

արտասահմանյան երկրներից՝ մատակարարման համաձայնագրի ներքո համագործակցելու 

նպատակով։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/598c751f-b93b-4f2b-a6c8-ff8dd7246686  

Ծածկագիր. BRRU20200616001 

 

Այլ ոլորտներ 

  

 

 

 

 

Գործարար համագործակցության առաջարկներ 

 
Զբոսաշրջության խթանման ապրանքների և ավանդական հուշանվերների ռումինական 

արտադրողը փնտրում է միջազգային գործընկերներ՝ տարածման ծառայությունների 

համաձայնագրերի ներքո համագործակցելու նպատակով 

Ռումինական ձեռնարկությունը փորձ ունի զբոսաշրջության խթանման լայն տեսականու 

մշակման ոլորտում, ներառյալ հուշանվերներ, զարդեր և նվերներ, ինչպիսիք են ՝ մագնիսները, 

շշերը, գորգեր կամ բացիկներ: Ընկերությունը փնտրում է միջազգային համագործակցություն՝ 

տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/69cd1fe4-c722-4d97-b3bd-39f1eeeb1200   

Ծածկագիր. BORO20200810001 
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Ալբանական ընկերությունը, որը զբաղվում է բույսերի հավաքման և փաթեթավորման գործով, 

փնտրում է տարածման ծառայությունների համաձայնագիր 

Ալբանական ընտանեկան ընկերությունը մասնագիտացած է մի շարք բուժական և անուշաբույր 

բույսերի մշակման և վերամշակման ոլորտում, ինչպիսիք են չորացրած բույսերը՝ նարդոսը, 

դեղաբույս հանդիսացող եղեսպակը, լիմոնային վերբենան, մասուրը, օրեգանոն, հապալասը և 

այլն: Ընկերությունն առաջարկում է տարածման համաձայնագրեր այն գործընկերներին, որոնք 

արդեն զբաղվում են փոխլրացնող առողջությամբ / դեղամիջոցներով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dcd154f9-ca75-4d38-ad49-374ea7d9f97b   

Ծածկագիր. BOAL20200421003 

 

Պոլիպրոպիլենային փաթեթավորման ոլորտում գործող ուկրաինական արտադրողն իր 

արտադրանքն առաջարկում է արտադրական համաձայնագրերի ներքո 

Ուկրաինական ընկերությունը Եվրոպայում և ամբողջ աշխարհում պոլիպրոպիլենային 

արտադրանքների արտադրող և արտահանող է: Այն իր հնարավորություններն առաջարկում է 

շահագրգիռ օտարերկրյա գործընկերներին ՝ արտադրական համաձայնագրի շրջանակներում: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9815275f-116d-4d5d-9fc2-5991ac532111 

Ծածկագիր. BOUA20181101002 

Լուսավորության պարագաների և լամպերի լեհական արտադրողը փնտրում է լամպերի և 

աքսեսուարների դիստրիբյուտորներ 

Ներքին շուկայում լուսավորող պարագաների և լամպերի լեհական արտադրողն առաջարկում է 

իր արտադրանքը և փնտրում է դիստրիբյուտորներ, որոնք լուսավորության արդյունաբերության 

ոլորտում ունեն շփումների լայն ցանց: Ընկերությունը ցանկանում է կնքել տարածման 

համաձայագիր` իր արտադրանքն օտարերկրյա շուկաներում ներկայացնելու նպատակով: 

 https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dd4df469-8487-4b80-93f7-2287ae66ae81  
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Ծածկագիր. BOPL20200623001 

 

Ուլտրա թեթև ոսկյա զարդերի բուլղարական արտադրողը փնտրում է արտադրական 

համաձայնագրեր և դիստրիբյուտորներ 

Բուլղարական ընկերությունն առաջարկում է պրեմիումի դասի բարձրորակ ոսկե զարդեր`ավելի 

քան 450 մոդելների պորտֆելով: Զարդերն արտադրվում են սեփական արտոնագրված 

տեխնոլոգիայի հիման վրա՝ ոսկե շղթայի, ձեռնաշղթաների, ականջօղերի և այլն արտահանելու 

համար. Այն  երկարաժամկետ համագործակցություն է փնտրում արտադրական 

համաձայնագրերի և (կամ) տարածման ծառայությունների համաձայնագրի ներքո: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c9b03fd3-5df2-4ea1-82d1-63d9f1659710 

Ծածկագիր. BOBG20190603001 

 

Փայտե խաղալիքներ արտադրող նորարարական բուլղարական արտադրողը փնտրում է 

դիստրիբյուտորներ և (կամ) առևտրային գործակալներ Եվրոպայում 

Նորարարական փայտե խաղալիք արտադրող բուլղարական ՓՄՁ-ն փնտրում է 

դիստրիբյուտորներ, որոնք կարող են արտադրանքը ներմուծել իրենց շուկա: Այս ՓՄՁ-ն փնտրում 

է գործող կոնտակտների ցուցակով գործակալներ, ովքեր կարող են ապրանքն առաջարկել 

հնարավոր հաճախորդներին, օրինակ՝ մանկապարտեզներին, մանկական և տարբեր 

խանութներին: Մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում նաև մեծածախ առևտրով զբաղվող 
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ընկերությունները և խաղալիքների խանութները: Ընկերությունը փնտրում է բիզնես 

գործընկերներ՝ տարածման ծառայությունների և առևտրային գործակալության համաձայնագրերի 

ներքո համագործակցելու նպատակով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/951e8b66-80b5-4c68-a013-661b6c209389  

Ծածկագիր. BOBG20200803003 

 

 

 

Գործարար համագործակցության հարցումներ 

 

Լեհական ընկերությունը փնտրում է նատրիումի  դիմետիլդիտիոկարբոմատ և կալիումի 

դիմետիլդիտիոկարբոմատ արտադրողների, որոնց համար հանդես կգա որպես դիստրիբյուտոր։ 

Շուկայում հաստատված դիրք ունեցող լեհական ընկերությունը փնտրում է 

դիմետիլդիտիոկարբոմատ և կալիումի դիմետիլդիտիոկարբոմատ արտադրողներ և ակնկալում է 

հաստատել երկարաժամկետ համագործակցություն: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/42328678-a63f-4e94-b8ef-008cf27f80bd  

Ծածկագիր. BRPL20200720001 

Լեհական ընկերությունը փնտրում է արդյունաբերական քիմիական նյութեր արտադրողներ և 

մատակարարներ, որոնց համար հանդես կգա որպես դիստրիբյուտոր։ 

Շուկայում հաստատուն դիրք ունեցող լեհական ընկերությունը փնտրում է արդյունաբերական 

քիմիական նյութերի նոր արտադրանքներ ու տեխնոլոգիաներ և հատկապես ակնկալում է 

երկարատև համագործակցություն հաստատել նատրիումի հիպոքլորիտի, հոտի դեմ պայքարի 

քիմիական նյութերի, բիովիդների, դեֆոամերների, գլիկոլների արտադրողի հետ՝ տարածման 

ծառայությունների կամ առևտրային գործակալության համաձայնագրի ներքո համագործակցելու 
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նպատակով: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a176e78f-a312-4058-8e99-1add5d3f0330  

 Ծածկագիր. BRPL20190107001 

Ավստրիական ընկերությունը փնտրում է չմշակված և չորացրած բույսերի մատակարարներ կամ 

դիստրիբյուտորներ 

Ավստրիացի երիտասարդ և ձգտող ընկերությունը, որն ակտիվ գործում է ամբողջ աշխարհում, 

արտադրում է մակերեսներ՝ օգտագործելով տարբեր չորացրած բնական նյութեր: Քանի որ 

ընկերության արտադրանքի պահանջարկը մեծանում է, ընկերությունը փնտրում է չորացրած և 

չմշակած բույսերի մատակարարներ, որոնք արտադրվում են առանց թունաքիմիկատների 

օգտագործման՝ մատակարարման կամ տարածման ծառայությունների համաձայնագրերի ներքո 

համագործակցություն հաստատելու համար: Համաձայնագրերի նպատակն է՝ բավարարել 

ընկերության արտադրանքի աճող պահանջարկը և մեղմել բերքատվության տատանումների 

հետևանքները:  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1f6fa945-12a6-4c8e-b65f-55bf112b7ffd  

Ծածկագիր. BRAT20200811001 
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Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ և 

առաջարկներ 

 

 

 

 

 

                      

Տեխնոլոգիական համագործակցության առաջարկներ 

Փեթակի օդի օգտագործման ամբողջական լուծում՝ հաստատված որպես դեղամիջոց  

Փեթակի օդային թերապիան ամբողջական նատուրոպաթիկ բուժում է: Մեղուն մեղրից, փոշուց, 

մոմից և պրոպոլիսից բերում է արժեքավոր նյութեր, ինչպիսիք են եթերայուղերը և 

ֆլավոնոիդները: Արդյունքում փեթակի օդը շատ առողջ է և կարող է պայքարել տարբեր 

հիվանդությունների և ալերգիայի դեմ ինհալացիայի միջոցով: Հետևաբար, գերմանական 

ընկերությունը մշակել է փեթակի օդի օգտագործման ամբողջական լուծում: Համագործակցության 

տեսակը կարող է լինել առևտրային պայմանագիր՝ տեխնիկական աջակցությամբ: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a2229290-1b64-41ec-b97e-11bf593bb448  

Ծածկագիր. TODE20200805001 
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Բնական բուրավետիչների իսկության աստիճանի գնահատում 

Սլովենիայի հասարակական հետազոտական կազմակերպությունը մշակել է բնական 

բուրավետիչների գնահատման նոր համակարգ: Այս համակարգը հիմնված է հատուկ 

միացությունների վերլուծության և դրանց կայուն ածխածնի իզոտոպ կազմի վերլուծության վրա: 

Չափման տվյալները վերլուծվում են մեքենայական ուսուցման ալգորիթմներով՝բնական և 

արհեստական բուրավետիչների իսկությունը բնութագրելու նպատակով: 

Գործընկերները որոնվում են սննդի և բույրերի արդյունաբերության ոլորտից՝ տեխնիկական և 

հետազոտական համագործակցության համաձայնագրերի ներքո: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8e4de1dc-3908-4d57-9787-24ef82e7a351 

Ծածկագիր. TOSI20200703001 

 

 

Տեխնոլոգիական համագործակցության հարցումներ 

Չեխական ՓՄՁ-ն փնտրում է ավելի թեթև և էժան նյութ մատակարարող ներկայումս կիրառվող 

ալյումինե ափսեի ձուլվածքներին փոխարինելու համար՝ հիմնվելով տեխնիկական 

աջակցությամբ առևտրային համաձայնագրի վրա 

Չեխական ՓՄՁ-ն, որը կենտրոնացած է R&D-ի վրա, փնտրում է ավելի թեթև և էժան նյութ 

մատակարարող՝ ներկայումս օգտագործված ալյումինե ձուլվածքներին փոխարինելու համար, 

ավելացնենք, որ որակական և տեխնիկական պարամետրերը պետք է բավարարվեն (տես 

Տեխնիկական բնութագրում): Որոնվող նախընտրելի գործընկերությունը առևտրային 

համաձայնագիր է `տեխնիկական աջակցությամբ: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/52ef7e1f-a36f-416d-b2e7-3c9d015ab87c  

Ծածկագիր. TRCZ20200806001 

Էներգիայի  բնագավառում գլոբալ աքսելերատոր ծրագիրը նոր տեխնոլոգիաներով նորաստեղծ 

ձեռնարկություն է փնտրում  

Միջազգային էներգիայի տեխնոլոգիաների ոլորտում գործընկերներ ունեցող ֆինլանդական 

տեխնոլոգիական կենտրոնը նորաստեղծ տեխնոլոգիաներ է փնտրում սկսնակ և աճող 

ընկերությունների մոտ` էներգետիկ ոլորտում աքսելերատոր ծրագիր ստանալու համար: Այն 

փնտրում է համագործակցություն էներգիայի ոլորտում սկսնակ կամ մասշտաբային փուլային 

տեխնոլոգիա ունեցող բոլոր նորաստեղծ ընկերությունների ու աճող ընկերությունների, ինչպես 

նաև էներգետիկ ոլորտին առնչվող ոլորտներում սկսնակ ձեռնարկությունների հետ: 
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Համագործակցության հնարավոր տեսակները կարող են լինել ֆինանսական և լիցենզիոն 

համաձայնագրի և տեխնիկական համագործակցության համաձայնագրի ներքո։ 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f4f0ab07-ff8b-4865-a538-458df2af8e3d  

Ծածկագիր. TRFI20200207001 
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Եվրոպական նորություններ և միջոցառումներ 
 

 

Ձեռնարկությունների եվրոպական ցանցի շրջանակներում կազակերպվում են 

բազմաթիվ միջոցառումներ, որոնք հնարավորություն են ընձեռում գործարարներին 

հանդիպելու հավանական գործընկերների հետ և ստանալու անհրաժեշտ 

տեղեկություններ` եվրոպական շուկա մուտք գործելու համար:    

Ստորև ներկայացվում են  2020 թ․-ի սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր 

ամիսների ընթացքում կազմակերպվող միջոցառումները: 

 

 

Սեպտեմբեր 

09/09/2020 Brokerage Event during  Dublin Tech Summit 2020                                                                                                                  

Դուբլին (Իռլանդիա) 

Այս կոնֆերանսը երկօրյա գլոբալ միջոցառում է, որը գտնվում է եվրոպական 

տեխնոլոգիական ոլորտի  ուշադրության կենտրոնում։   

Համագործակցության հաստատման միջոցառումների հղումը․  

https://dublin-tech-summit.b2match.io/  

10/09/2020 Riga Food Brokerage Event 2020                                                                            

Ռիգա (Լատվիա) 

Riga Food Brokerage Event 2020 համագործակցության հաստատման 

միջոցառումը ընկերություններին հնարավորություն է ընձեռում գտնելու նոր 

գործընկերներ և բիզնես հնարավորություններ սննդի ոլորտում, ինչպիսիք են՝ 

նոր տեխնոլոգիական փոխանցումը, առևտրային համաձայնագրերը, 

հետազոտական և մշակման աջակցությունը։ 

mailto:info@eenarmenia.am
https://dublin-tech-summit.b2match.io/
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Հոկտեմբեր 

 

Թիրախային լսարան․ 

* Փոքր և միջին ձեռնարկությունները (առաջարկում կամ փնտրում են նոր 

տեխնոլոգիաներ) 

* Նորարարական սննդի տեխնոլոգիաների հետզոտողներն ու մշակողները։  

https://rigafood2020.b2match.io  

 

01/10/2020 TORINO FASHIONMATCH 2020                                                                                                                      

Թուրին (Իտալիա) 

Torino FashionMatch 2020 միջոցառումը այն նորարարական և միջազգային 

ձևաչափն է, որը նպաստում է նորաձևության արդյունաբերության մեջ բիզնես 

համագործակցության համաձայնագրերի կնքմանը: 

https://torino-fashionmatch-2020.b2match.io/home  

05/10/2020 Photonics4Agrifood – Վիրտուալ աշխատաժողով   և համագործակցության հաստատման 

միջոցառում                                                                                                                                       

Թուրին (Իտալիա) 

Միջոցառումը, որը ծրագրավորվել է Եվրոպական H2020 NextPho21 ծրագրի 

շրջանակներում, ֆոտոնային տեխնոլոգիաների մատակարարների և 

գյուղատնտեսական ոլորտի պոտենցիալ վերջնական օգտագործողների, 

ինստիտուցիոնալ և տարածքային դերակատարների և ֆինանսավորող 

մարմինների միջև հանդիպումների հնարավորություն է: 

mailto:info@eenarmenia.am
https://torino-fashionmatch-2020.b2match.io/home
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Հոկտեմբեր 

 

14/10/2020 Marketplace Austria Food 2020                                                                                     

Վիեննա (Ավստրիա) 

Marketplace Austria Food 2020-ն արդեն ավելի քան 10 տարի է ինստիտուցիոնալ 

հաստատություն է դարձել: Այն բացառիկ հնարավորություն է սննդի և 

խմիչքների գնորդների համար՝ այցելել Ավստրիա: Եկեք և ստացեք Ավստրիայի 

«համը»՝ Ավստրիայի նորարար մատակարարների, սննդի և խմիչքների 

արտադրողներին հանդիպելիս: 

https://food2020.b2match.io/  

18/10/2020 

 

SIAL 2020  

SIAL-ը աշխարհի առաջատար սննդի արդյնունաբերության 

ցուցահանդեսներից է, որը տեղի է ունենում Փարիզում երկու տարին մեկ 

անգամ:Գնորդների գրանցումը և մասնակցությունն անվճար է: 

01/10/2020 MEDICA Healthcare Brokerage Event Virtual                                                                                                                      

Գերմանիա (Դյուսելդորֆ) 

Նպատակը՝ ձեռնարկություններին, համալսարաններին և հետազոտական 

հաստատություններին աջակցելն է՝ Եվրոպայում գործընկերներ գտնելու 

հարցում գործարար համագործակցության, արտադրանքի զարգացման, 

արտադրության և լիցենզավորման պայմանագրերի, համատեղ 

ձեռնարկությունների կամ գործընկերության այլ տեսակների շրջանակներում: 

mailto:info@eenarmenia.am
https://food2020.b2match.io/
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ԱՎԱԳ ՓՈՐՁԱԳԵՏՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ _ SENIOR EXPERTEN SERVICE (SES) 

SES ծրագրի առավելությունները 

➢ Մասնագետների վերապատրաստում, ուսուցում, որակավորում 

➢ Ծառայությունների մատուցման, արտադրական գործընացի բարելավում, 

օպտիմալացում 

➢ Տեխնիկական, արտադրական, կազմակերպչական խնդիրների լուծում 

➢ Երկար տարիների փորձ ունեցող մասնագետների միջնորդում 

➢ Խորհրդատվություն տնտեսության ավելի քան 50 ճյուղերի համար 

➢ Ուղարկված հարցմանը համապատասխան աջակցություն, խորհրդատվություն 

Ովքե՞ր կարող են օգտվել SES ծրագրից 

➢ Փոքր ու միջին ձեռնարկությունները տնտեսության ամենատարբեր ոլորտներից 

➢ Հանրային և բժշկական հիմնարկները 

➢ Կրթական ձեռնարկությունները 

➢ Հիմնադրամները 

 

SES ծրագրի ֆինանսավորումը 

Պատվիրատուն պարտավորվում է ստանձնել Հայաստանում նախատեսվող 

ծախսերը՝ կացարան, օրական 3 անգամ սնունդ, օրական 5 եվրոյին համարժեք ՀՀ 

դրամ որպես գրպանի փող։ 

Գերմանական կողմն իր վրա է վերցնում ինքնաթիռի տոմսի և ապահովագրության 

ծախսերը: 

Հետաքրքրե՞ց Ձեզ։ Հարցերի դեպքում կարող եք դիմել Հայաստանում Ավագ 

փորձագետների 

ծառայության ներկայացուցիչ Մարիամ Մաժինյանին։ 

Հեռ․՝ +374 95 12 84 87 

http://www.medica-tradefair.com/  
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E mariam.mazhinyan@armenien.ahk.de  

 

 

Վերոհիշյալ միջոցառումների վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկատվություն 

ստանալու համար խնդրում ենք դիմել ՁԵՑ Հայաստան: 

Նշում: Եթե Դուք փնտրում եք գործընկեր արտասահմանում կամ նոր 

շուկա` և ցանկություն ունեք ներգրավվել ցանցի տվյալների բազայում, 

խնդրում ենք դիմել Ձեռնարկությունների եվրոպական ցանց  Հայաստան` 

համագործակցության հայտաձևեր և այլ համապատասխան 

տեղեկատվություն ստանալու համար: 

 

 

 

 

 

 

 

Հարգելի գործարար, 

Գրանցվեք հետևյալ հղմամբ՝ 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/ExpressionOfInterest/Customer/Create?shid=

32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799     և  ստացեք անվճար 

հաղորդագրություններ Ձեր էլեկտրոնային փոստին նոր գրանցված բիզնես 

առաջարկների, միջազգային միջոցառումների վերաբերյալ: 

Մատուցվող բոլոր ծառայություններն ու տեղեկատվությունն անվճար են: 

mailto:info@eenarmenia.am
mailto:mariam.mazhinyan@armenien.ahk.de
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Այս տեղեկաթերթի մեջ տեսակետները պատկանում են 

հեղինակին և պարտադիր չէ, որ արտահայտեն Փոքր և միջին 

ձեռնարկությունների գործադիր գործակալության, Եվրոպական 

Հանձնաժողովի կամ այլ եվրոպական կառույցների  տեսակետը։ 

Փոքր և միջին ձեռնարկությունների գործադիր գործակալությունը, 

Եվրոպական Հանձնաժողովը կամ դրանց կողմից գործող որևէ 

անձ պատասխանատու չէ տեղեկաթերթում պարունակվող 

բովանդակությունն օգտագործվելու դեպքում։ 

mailto:info@eenarmenia.am

